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não oficial de Montreal de leste a oeste – ou da francesa à inglesa – está
fechada para um final de semana prolongado de diversões, provocando boa
parte dos problemas de trânsito.
Planejamento urbano talvez não seja
um dos pontos fortes de Montreal,
mas nesta cidade de imenso charme e
personalidade, e em meio ao seu caos,
a criatividade prospera.
Caos e criatividade
Não é por acaso que a sede de uma das
mais criativas empresas de artes cênicas do mundo está em Montreal. Estou
a caminho do Cirque du Soleil, uma

empresa que revolucionou o campo do
entretenimento e rejuvenesceu o circo.
Fundada por um artista que andava
em pernas de pau e engolia fogo há
26 anos, a empresa atingiu um nível
de sucesso estonteante, bem parecido
com o que acontece com seus próprios
trapezistas. As suas produções combinam elementos tradicionais do circo –
a grande lona, palhaços e artistas (sem
nenhum animal) – com dança, drama e
coreografia. Na sede internacional, no
bairro de St. Michel, um dos mais pobres da América do Norte, o ambiente
parece mais um campus universitário
do que a sede de uma empresa. Do lado ≥
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:: O táxi se afasta do meio fio no Boulevard René-Lévesque e vira para o norte em direção ao Mont Royal. Virando
à direita, ele passa rapidamente pelos
meus lugares preferidos no passado
como estudante da Universidade McGill, entre as áreas planas e monumentos do Mont Royal.
Nos meses do verão, Montreal – a segunda maior cidade de língua francesa
do mundo, depois de Paris – pulsa com
o festival de jazz internacional, inúmeros eventos populares nas ruas, além
de festivais de música e teatro. A Rue
St. Laurent, uma artéria multicultural
cheia de vida que estabelece a divisão

Do início modesto em uma cidade distante ao norte
da província de Quebec até a Broadway e Las Vegas. O Cirque
du Soleil disparou até ser consagrado como um dos negócios
de entretenimento mais inovadores do mundo

Uma visão rápida
A situação
O Cirque du Soleil é uma empresa criativa em rápida expansão. Suas fantasias
e artefatos são feitos à mão, mas até o ano 2000, todo seu processo de TI era
realizado com ferramentas internas.
Por que a SAP?
A empresa usa software SAP ERP para lidar com finanças, logística e alguns
aspectos de recursos humanos. Posteriormente, o software afetará múltiplas
áreas de negócios, inclusive vendas e distribuição, planejamento da produção
e gestão dos materiais. O software dá suporte ao crescimento de uma organização multifacetada como o Cirque e ajuda a harmonizar o planejamento de
eventos e uma produção global, algo inimaginável há poucos anos.
O resultado
O Cirque du Soleil opera seus negócios com base no software SAP ERP em
diversas áreas de negócios, inclusive contabilidade, recursos humanos, compra
e procura, merchandising, fantasias, tesouraria, almoxarifado e distribuição.
A cultura singular de negócios do Cirque du Soleil conta agora com o suporte
de uma espinha dorsal de software abrangente capaz de proporcionar excelência operacional e fornecer transparência completa em todos os processos de
negócios básicos. Uma das maiores vantagens que permitiu à empresa ter uma
expansão internacional e presença global foi o acesso aos dados em tempo real.
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Cirque du Soleil
Constituído em 1984 por Guy Laliberté, o Cirque du Soleil é uma empresa de
entretenimento com sede em Montreal, no Canadá. Hoje, seus shows esgotam
repetidamente as vendas nas apresentações ao redor do mundo.
Um forte traço de espírito comunitário atravessa esta empresa, que doa 1% da
sua receita anual para diversos programas sociais, entre os quais o Cirque du
Monde, um programa de ação social voltado para jovens carentes.
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de fora, uma escultura de bronze fundido de um sapato de palhaço gigantesco
serve como testemunho das raízes da
empresa, enquanto, lá dentro, as sandálias e havaianas dos funcionários
atestam a sua cultura informal.
Cinco mil pessoas trabalham no Cirque, inclusive 1.200 artistas cênicos
de quase 50 nações diferentes identificados por caçadores de talentos em
testes internacionais de desempenho
artístico. Faço um tour pelos estúdios
e workshops, onde 400 técnicos e artesãos trabalham intensamente, e fico
impressionado pela sua dedicação à
perfeição e um artesanato cuidadoso.
Ginastas praticando suas rotinas pulando em camas elásticas gigantescas
e saltando em gangorras, artistas têxteis e chapeleiros criando as fantasias
típicas do Cirque, artistas praticando a
refinada arte de aplicação da sua maquiagem para o palco.
Há uma grande agitação na empresa,
principalmente porque os funcionários
comemorarão esta noite o 26o aniversário do Cirque du Soleil. Em 1984, a
província de Quebec comemorou os
450 anos da descoberta do Canadá por
Jacques Cartier, e um grupo de artistas de rua liderado por Guy Laliberté
recebeu um subsídio do governo para
participar nos festivais.
Laliberté, o filho de um gerente da
Alcan ao norte da província de Quebec, estava andando em pernas de
pau nessas comemorações, vestindo
um enorme casaco. Mal podia imaginar que, menos de dez anos depois,
a sua visão de narrativas poéticas e
mise-en-scène redefiniria os princípios do circo e esgotaria os ingressos
de seus espetáculos em Las Vegas e
Nova York. Não mais um Cirque, mas
o feitiço de Circe. Um visionário enga-

jado que impulsiona o processo criativo do Cirque, Laliberté é alguém “muito emotivo e carismático”, conforme
Marc Gagnon, vice-presidente sênior
de organização e cultura do Cirque
du Soleil. “Guy ainda engole e cospe
fogo”, disse Gagnon. “Seus olhos ainda emanam muito brilho.”
Administrar uma empresa cujos produtos são sensações inesquecíveis e
cuja equipe é composta de artesãos,
artistas, pessoal da produção, técnicos
e um pequeno número de pessoas em
funções corporativas e administrativas
deve ser um grande desafio. Perguntei
a Gagnon como a sua equipe enfrenta
este desafio. “Desenvolvendo um relacionamento entre todos”, esclareceu.
Estamos na área de Criação do escritório central e Gagnon, um homem
tranquilo e de barba grisalha, prossegue descrevendo a cultura “emergente” da empresa. “Os funcionários colaboram com tudo isso, há espaço para
iniciativa”, comentou. Companheiro de
Laliberté há 21 anos, Gagnon começou
na empresa quando sua sede era em
uma estação do corpo de bombeiros
no centro de Montreal. Naquela época, a empresa empregava apenas 15
designers de fantasias que trabalhavam por encomenda, mais ou menos
apagando incêndios.
“Quando crescemos como empresa, muitas vezes perdemos coisas ao
longo do caminho”, lembrou. “Mas temos ainda uma forte sensação de fazer parte, uma sensação de excelência
e de contribuição”. Gagnon gosta da
expressão chaord, uma mistura em inglês de chaos (caos) e order (ordem):
“A relação entre negócios e criação é
como a maioria dos relacionamentos:
Mantém uma tensão saudável. Baseamos nosso modo de administrar ≥
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negócios e criação é
como a maioria dos
relacionamentos:
mantém uma
tensão saudável

Divulgação

56
57

imagens: thinkstock

caso Cirque du Soleil

caso Cirque du Soleil

Divulgação

58

principalmente na criatividade. Caos é
criação e ordem é produção”, diz.
Em uma empresa onde singularidade, criatividade e personalidade
são os eixos centrais, um sistema
de TI concebido para simplificar os
processos de negócios pode parecer
estranho. Mas o Cirque du Soleil pretende ser diferente, mesmo em sua
abordagem de TI. “Colocar a SAP em
uma construção orgânica como essa
é chocante”, ironiza Gagnon.
Tecnologia versus arte
Quando a empresa introduziu um sistema de CAD para elaboração de moldes, seu maior receio, de acordo com
o diretor de TI Jean Legal, era que a
tecnologia fosse matar a criatividade.
“Começamos com um grupo de artistas de rua”, explicou. “O processo criativo veio primeiro; o processo administrativo foi um horror.” Entretanto, o
crescimento explosivo da empresa – o
número de shows, a sua expansão global, o maior número de pessoas – precisou de uma abordagem estruturada
e um ambiente de TI para lidar com a
logística, finanças e RH.
Jean Legal, que entrou para a empresa em 2002, dois anos após a implantação da SAP, disse que naquela
época eles criavam somente um ou
dois shows por ano. “Mas agora estamos expandindo até mesmo para even-

tos especiais”, acrescentou. Quando a
Microsoft lançou o Xbox na Califórnia,
o Cirque du Soleil estava lá. Quando a
Fiat lançou sua nova linha de carros em
Roma, o Cirque du Soleil estava lá. Este
ano, a empresa criou o pavilhão canadense para a Exposição em Xangai.
“Temos parcerias em Las Vegas com
a MGM; fizemos parceria com a gravadora de discos Apple para o show
Love, dos Beatles. E tendo mais parcerias, precisaremos de mais flexibilidade nos nossos sistemas de TI”, conclui Jean Legal. A complexidade que
o Cirque enfrenta decorre do alcance
e logística internacional da empresa:
seis shows com lonas de circo e dois
em arenas se deslocam pelos cinco
continentes. Realização de dez shows
residentes e dois shows em teatro; pagamento de tributos e taxas alfandegárias em aproximadamente 30 moedas distintas; mais de 1.200 artistas de
42 nações com necessidades de vistos
e licenças de trabalho.
Além disso, a empresa processa pedidos para 25 mil itens distintos de fantasias por ano que precisam ser produzidos e transportados para shows ao
redor do mundo. “Imagine só o problema de idiomas”, disse Jean Legal. “Fizemos uma atualização para permitir
que os funcionários do Cirque usem o
software da SAP com qualquer conjunto de caracteres.”

“A outra complicação são as diversas
moedas. Em apenas um mês, podemos precisar administrar transações
em quatro ou cinco moedas distintas.
Contar com um sistema capaz de acomodar esta realidade é um recurso
bastante valioso para nós.” Bebendo
em uma xícara de café com o emblema Viva Elvis do show do Cirque com
o mesmo nome, Jean Legal continua:
“Quando cheguei ao Cirque du Soleil há
oito anos, emitíamos balancetes financeiros duas vezes por ano. Não podíamos depender dos números. O maior
potencial de ter a SAP é contar com os
números em tempo real. Nosso pessoal na área financeira consegue nos
dar estes valores poucos dias após o
fechamento de qualquer período.”
“Essas informações nos permitem
enxergar o que está acontecendo ao
redor do mundo. Isto está por trás do
nosso modo de tomar decisões nos
negócios. Não se consegue ter negócios nos cinco continentes sem saber
onde estão as suas informações. É impossível.” Ao terminar o dia, a festa de
verão do Cirque para o seu pessoal já
está começando e o entrevistado me
convida a participar. Sob uma tenda no
jardim, uma banda de reggae está tocando. O sol brilha, o bar está aberto e
crianças e adultos se divertem em uma
montanha russa. Tenho que ir embora,
mas o espetáculo vai continuar.

